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Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 
Heavy Duty Diesel Engine Oils 

Turbocharged 
κινητήρες Euro 4 

Ανακύκλωση
Καυσαερίων

Επιλεκτική Καταλυτική 
Αναγωγή Ημισυνθετικό

Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 είναι ένα υψηλής απόδοσης ημισυνθετικό λιπαντικό για πετρελαιοκινητήρες 
βαρέων οχημάτων σχεδιασμένο για να παρέχει ενισχυμένη προστασία υπό το πλήρες εύρος πιέσεων και 
θερμοκρασιών. Είναι σχεδιασμένο από σχολαστικά επιλεγμένα υψηλής καθαρότητας λιπαντικά και προηγμένα 
πρόσθετα, έτσι ώστε να παρέχει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και της δημιουργίας κατάλοιπων. Είναι 
συμβατό με πολλούς υπερτροφοδοτούμενους και μη, πετρελαιοκινητήρες βαρέων οχημάτων, για εφαρμογές εντός και 
εκτός αυτοκινητόδρομων.
Εφαρμογές

 Ευρύ φάσμα υπερτροφοδοτούμενων και μη, πετρελαιοκινητήρων με προδιαγραφές API CI-4 και πρότυπα εκπομπής 
ρύπων Euro 4. Κατάλληλο για κινητήρες με συσκευές μετεπεξεργασίας καυσαερίων (EGR, SCR). Δεν ισχύει για 
κινητήρες εφοδιασμένους με φίλτρα μικροσωματιδίων πετρελαίου (DPF)

 Πετρελαιοκινητήρες βαρέων οχημάτων Ευρωπαίων, Αμερικάνων και Γιαπωνέζων κατασκευαστών σε εφαρμογές 
εντός και εκτός αυτοκινητόδρομων

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα και Πιθανά Οφέλη
Εκτεταμένα αποθέματα αλκαλικότητας Υψηλή ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων, παρέχοντας ανώτατη αντιδιαβρωτική 

προστασία καθόλη την διάρκεια της λίπανσης σε περιοχές με υψηλά επίπεδα θείου
Βελτιωμένη αντίσταση κατά της οξείδωσης    
Εξαιρετικά σταθεροί τροποποιητές 
ιξώδους

Αντίσταση στη διάσπαση του λιπαντικού υπό διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας, 
παρατείνοντας την διάρκεια ζωής του κινητήρα

Υψηλές απορρυπαντικές ιδιότητες Ελεγχόμενος σχηματισμός κατάλοιπων σε υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα το 
μειωμένο κόστος συντήρησης

Προστασία κατά της φθοράς Εξαιρετική απόδοση τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες

Προδιαγραφές Εγκρίσεις
 ACEA E7
 API CI-4/SL (licensed)
 Caterpillar ECF-1a/ECF-2
 Cummins CES 20076/77
 Detroit Diesel DDC 93K215
 Global DHD-1
 MACK EO-M Plus
 MTU Cat. 2

 Cummins CES 20078
 Deutz DQC III
 MACK EO-N
 MAN M 3275-1
 MB 228.3
 Renault Trucks RLD-2
 Volvo VDS-3
 KAMAZ
 YaMZ
 TMZ

Σταθερότητα απόδοσης καθόλη την διάρκεια λειτουργίας

mailto:OilSupport@gazprom-neft.ru
http://www.gazpromneft-oil.com/


While the information and figures given here are typical of current production and conform to specification, minor variations 
may occur. The information contained is subject to change without notice. Gazpromneft-Lubricants accept no liability for any 
damage or loss resulting from using the product in purposes other than it intended, from any failure to comply with the 
recommendations or from hazards inherent in the nature of the material. If you require any further information please consult  
our technical helpdesk. E-mail: OilSupport@gazprom-neft.ru 08/2018 

GAZPROMNEFT – LUBRICANTS, LTD. 
14/3, Krzhyzhanovskogo Street, Moscow, 117218 Russia  
Tel: +7 (495) 642-99-69 
Fax:+7 (495) 921-48-63 
www.gazpromneft-oil.com  

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001 CERTIFIED 
 

Τυπικά Χαρακτηριστικά
Ιδιότητες Μέθοδος Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 

SAE Viscosity Grade SAE J300 10W-40 

Kinematic Viscosity @40°С, mm
2
/s ASTM D445 100,8 

Kinematic Viscosity @100°С, mm
2
/s ASTM D445 14,8 

Viscosity Index ASTM D2270 153 

Flash Point (COC), °С ASTM D92 230 

Pour Point, °С ASTM D97 -36 

Total Base Number, mg KOH/g ISO 6619 10,0 

Density @15°С, kg/m
3

ASTM D4052 1,4 

Sulfated Ash, wt% ASTM D874 873 

 
Πληροφορίες παρέχονται για τα προϊόντα στο σχετικό Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS). Αυτό παρέχει
καθοδήγηση σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους, τις προφυλάξεις και τα μέτρα πρώτων βοηθειών, μαζί με τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη διάθεση των χρησιμοποιημένων προϊόντων. Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας
(SDS) είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος μέσω του γραφείου πωλήσεων. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από την προβλεπόμενη χρήση του.

Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον
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